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Definitieve verkiezingsuitslag Zwijndrecht vastgesteld
Het centraal stembureau van de gemeente
Zwijndrecht heeft tijdens een openbare zitting op maandag 21 maart de definitieve
uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen
vastgesteld. Dit levert de volgende zetelverdeling op:
ABZ
Christen Unie-SGP
VVD
CDA
GroenLinks
Zwijndrechtse Plus Partij
PvdA
D66

-

10
4
3
3
2
2
2
1

zetels
zetels
zetels
zetels
zetels
zetels
zetels
zetel

De gemeenteraadsverkiezingen waren vorige
week maandag 14, dinsdag 15 en woensdag
16 maart. Om het stemproces en het tellen
goed te laten verlopen, was er extra ruimte
gecreëerd. In onder andere de Develhal werden 3 telstraten ingericht. Hier konden op
de verkiezingsdag de stemmen van 14 en 15
maart al geteld worden.

Bedankt!
Ook zijn er extra mensen ingezet. De gemeente Zwijndrecht kon rekenen op veel
vrijwilligers. Burgemeester Hein van der Loo
bracht 15 en 16 maart een bezoek aan enkele
stembureaus. Met kinderambassadeur Fenne
van der Horst maakte hij in een elektrische
bakfiets een ronde door gemeente. ‘s Avonds
was er in de hal van het gemeentehuis een
verkiezingsavond met interviews en muziek.
Op een scherm werden de tussentijdse uitslagen van stembureaus doorgegeven.
Burgemeester Van der Loo: “Geweldig om
te zien hoeveel mensen zich hebben ingezet
om de verkiezingen in Zwijndrecht soepel en
veilig te laten verlopen. Van trouwe stembureauleden tot jongeren die voor het eerst
meewerkten als stembureaulid of teller. Met
elkaar – kiezers en vrijwilligers – hebben er
een feest van de democratie van gemaakt.
Aan al die mensen: dank voor jullie inzet en
aan alle kiezers: dank voor jullie stem.”

De Volgerlanden nadert
voltooiing
Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht ronden samenwerking De Volgerlanden af
Nieuwbouwwijk De Volgerlanden is zo goed
als af. Na 23 jaar en ruim 4200 woningen kunnen de gemeenten Zwijndrecht en
Hendrik-Ido-Ambacht hun samenwerking in
de ontwikkeling van deze VINEX-wijk in de
Drechtsteden afronden. De plannen voor het
laatste deel van de wijk, De Vier Dorpjes,
zijn klaar; Hendrik-Ido-Ambacht gaat deze
plannen nu uitvoeren. Uiteindelijk telt de
wijk ongeveer 5000 woningen.
Begin jaren 90 hebben de beide gemeenten
het belang gezien om samen een hoogwaardige woonwijk op te zetten als antwoord op
de grote vraag naar nieuwe woningen in de

Drechtsteden. Bij het besluit om te gaan samenwerken speelde ook mee dat de financiële last en risico’s van een grondexploitatie
nu eenmaal beter door twee dan door één
gemeente kon worden gedragen.
Trots
De verantwoordelijk wethouders Jos Huizinga (Zwijndrecht) en André Flach (HendrikIdo-Ambacht) zijn trots op de wijk en de grote
inzet die beide gemeenten hebben getoond
om dit intensieve en grootschalige project
te voltooien. Ook bij toekomstige projecten,
zoals de ontwikkeling van de Noordoevers,
blijft het belangrijk om samen te werken.

Uitslag
de gekozen kandidaat raadsleden:
Voor meer informatie over de verkiezingsuit- www.zwijndrecht.nl/verkiezingen.
slag, het aantal uitgebrachte stemmen per
partij en per kandidaat, de zetelverdeling en

Opnieuw tegemoetkoming in
extra kosten CTB-controles
2022
Als gemeente hebben we opnieuw een regeling open gesteld voor ondernemers en
(sport)verenigingen die begin dit jaar verplicht moesten controleren op een coronatoegangsbewijs (CTB). Zij kunnen aanspraak
maken op een beperkte bijdrage in de extra
kosten die ze voor de controles moesten
maken. Het Rijk heeft hiervoor geld beschikbaar gesteld.
De regeling is van kracht voor iedere ondernemer en (sport)vereniging die extra (personeels-)kosten moest maken voor de controle op het CTB. Een onderneming kan een
bijdrage tot maximaal € 2.500 aanvragen,
een vereniging maximaal € 600. We zien de
regeling als een kleine tegemoetkoming aan
de bedrijven en verenigingen die CTB-checks
moesten doen.

Aanvragen vanaf nu mogelijk
De kosten moeten zijn gemaakt in de periode
van 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022.
De aanvraag moet uiterlijk 30 april 2022 zijn
ingediend. Het gaat om extra kosten die ondernemers, verenigingen en organisatoren
moesten maken voor materiaal en personeel
voor de controle op het CTB. Zolang er budget is, wordt het geld na een aanvraag zo snel
mogelijk uitgekeerd.
Informatie over de regeling
Meer informatie vindt u op:
www.zwijndrecht.nl/regelingctb. Hier leest u
informatie over de regeling, voorwaarden en
het aanvraagformulier.
Vragen over de regeling kunt u mailen naar
regelingctb@zwijndrecht.nl.

De burgemeesters Van der Loo en Heijkoop en wethouders Huizinga en Flach hebben de
samenwerking in De Volgerlanden afgerond

Geldkrant voor jongeren
Veel jongeren hebben betalingsachterstanden
en schulden. Daarom is het belangrijk om na
te denken over geldzaken, niet alleen voor de
korte maar ook voor de lange termijn. Vanaf
het moment dat jongeren zelf hun geldzaken
kunnen regelen is het goed om hier bewust
mee om te gaan en dat ze weten wanneer
ze hulp zouden moeten inroepen. Om jongeren op weg te helpen is er een geldkrant

gemaakt. Hierin staan handige tips, informatie over waar ze terecht kunnen met vragen
of problemen en actuele onderwerpen die ze
aanspreken.

je financieel gezond? Hoe maak je een begroting en wat zijn eigenlijk vaste lasten? Waar
moet je aan denken als je een eigen bedrijf
wilt starten of op jezelf wilt gaan wonen? Dit en
meer lees je in de geldkrant.

lees hem online op de website:
www.zwijndrecht.nl/samentegengeldzorgen

Hulp nodig?
Heb je vragen of zit je ergens mee? Neem dan
Slim met geld omgaan
contact op met Financieel jongerenwerker MiVerleidingen zijn overal, maar hoe maak je be- Meer informatie?
chel Weening. Hij helpt je graag verder!
wuste keuzes met het geld wat je hebt? Wat De geldkrant is verkrijgbaar bij de wijkcentra, m.weening@diverz.info / 06 - 17 96 49 84
moet je regelen als je 18 wordt, hoe blijf of word bibliotheek, het gemeentehuis en op school. Of (bellen of Whatsapp)
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Uw gft & etensresten zetten de
tuin in bloei
Gratis compost scheppen tijdens Compostdag
De lente komt er aan! We kunnen weer genieten van de eerste bloemen die beginnen te
bloeien. Tijd om de tuin extra te verwennen
door de aarde te verrijken met een bijzondere
grondstof: compost! Gemeente Zwijndrecht
biedt in samenwerking met HVC de inwoners
van Zwijndrecht op zaterdag 26 maart gratis compost aan. Inwoners kunnen compost
scheppen op de Oude Stationsweg (bij de
volkstuinen) en het parkeerterrein van de IJsbaan in Heerjansdam.
Ruim 20 kilo compost uit een volle gft-bak
HVC maakt compost van ingeleverde gft &
etensresten. Kippenbotjes, klokhuizen en
aardappelschillen vormen namelijk de basis
voor compost. Iedere volle gft-bak van 140 liter staat gelijk aan ruim 20 kilo compost. Door
compost te vermengen met tuinaarde verbe-

tert de structuur van de grond en zorgt dat de
grond regenwater goed kan opnemen. Bovendien activeert compost het leven in de bodem
en slaat het voedingsstoffen voor planten op.
Ook gaat compost bodemziekten tegen.
Meer informatie
Gratis compost scheppen kan op zaterdag 26
maart bij de Oude Stationsweg (bij de volkstuinen) en het parkeerterrein van de IJsbaan
in Heerjansdam. Let op: Het is verplicht om
een aanhanger af te dekken met een zeil of
net. Hierop staat een forse boete als je dit niet
doet. Meer informatie over gft & etensresten
en het scheiden van afval vindt u op
www.hvcgroep.nl/gft. Of ga naar
www.zwijndrechtgaatduurzaam.nl voor tips
om uw tuin nog mooier en natuurvriendelijker
te maken.

Zwijndrecht mag nog groener!
Woensdag 16 maart 2022 was het tijd voor
de jaarlijkse Boomfeestdag! Dankzij de leerlingen uit groep 8 van basisschool Tandem is
Zwijndrecht weer een stukje groener en een
aantal bomen rijker!

mocht zij samen met wethouder Jacqueline
van Dongen de eerste appelboom planten.
De kinderen en de wethouder waren het over
één ding unaniem eens: Zwijndrecht mag nog
groener!

Voorafgaand aan de Boomfeestdag kregen de
leerlingen een bomenles, verzorgd door IVN
Schoolgidsen. Ook was er een quiz. Deze werd
gewonnen door Angelina, die zich vanaf nu de
‘bomenkoningin’ mag noemen. Als winnaar

Alle kinderen kregen na afloop dan ook een
pakketje met zaadbommetjes mee. Deze kunnen zij gooien op een plek waar zij graag meer
bloemen en bijen zien!

haal gratis compost
op in uw gemeente.
een schone wereld.
we doen het gewoon.

hvcgroep.nl

Hoe denkt Zwijndrecht over het
‘nieuwe wonen’?
Kom langs bij het eerste Diztrikt-café
Diztrikt? U heeft die naam vast al eens voorbij zien komen. Onder de noemer Diztrikt
worden in Zwijndrecht een aantal gebieden
rondom het spoor groots aangepakt. Denk
hierbij aan nieuwe woningen, kleinschalige
kantoren, meer ruimte voor groen en het
verbeteren van de leefbaarheid. Een van de
projecten is het Maasterras direct achter het
station. En daar willen wij graag met u over
in gesprek. Komt u langs bij het allereerste Diztrikt-café om te vertellen hoe u denkt
over het ‘nieuwe wonen’ in de buurt van
het station? Wij zien u graag donderdag 31
maart tussen 16.00 en 19.00 op het Stationsplein.

Welke woningen passen in het gebied en
hoe denkt u over de openbare ruimte? Moet
er veel ruimte komen voor groen en water?
Veel ruimte voor de fiets? En hoe denkt u
over elkaar ontmoeten in de wijk of samen
sporten in de buurt? Ontwikkelaars VORM &
Blauwhoed horen het graag van u. Zij werken
namelijk samen met de gemeente en Woonkracht10 aan een plan voor het Maasterras.

Denkt u met ons mee? Loop of fiets dan even
langs volgende week donderdag 31 maart. U
vindt ons op het Stationsplein tussen 16.00
en 19.00 uur. Wij wachten u op bij de foodtruck met een bakje koffie, thee en wat lekkers. Meer informatie over Diztrikt is te vinHet maakt niet uit of u op dit moment in de den op www.diztrikt.nu. Hier kunt u zich ook
omgeving van het station woont. We zijn be- aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.
nieuwd naar de mening van huidige bewoners én mogelijke toekomstige bewoners.
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Nieuws van de gemeenteraad
Dit is een informatierubriek van de gemeenteraad

Afscheid gemeenteraad 29 maart
Dinsdag 29 maart om 20.00 uur is de laat- via video live te volgen en om bij het afste vergadering van de raad in de huidige scheid van de raadsleden te zijn.
samenstelling. De rechtmatigheid van de
verkiezingen wordt vastgesteld en wordt er
door de (oude) raad een besluit genomen
over de nieuwe leden die worden toegelaten tot de raad. Ook wordt afscheid genomen van de huidige raadsleden. Dat laatste
gebeurt in de hal van het gemeentehuis
zodat ook publiek hierbij aanwezig kan zijn.
Iedereen is van harte welkom in de hal van
het gemeentehuis om de raadsvergadering

AGENDA AFSCHEID GEMEENTERAAD ZWIJNDRECHT
Dinsdag 29 maart 2022
Raadzaal - Openbaar / live stream- aan- 7. Sluiting
vang 20.00 uur
Na sluiting in de hal van het gemeentehuis
1. Opening
8. Afscheid vertrekkende raads(commissie)
2. Vaststelling agenda
leden
3. Vaststellen besluitenlijst van:
7 maart 2022
De raadsvergadering is te volgen via de
4. Aanwijzing plaatsvervangend griffier
livestream en vanuit de hal van het gemeen5. Rechtmatigheid gemeenteraadstehuis.
verkiezing
De raad in oude samenstelling moet de Installatie gemeenteraad 30 maart 2022
raad een oordeel geven over de rechtmatig- Woensdag 30 maart om 20.00 uur wordt de
heid van de verkiezingen. De organisatie nieuwe raad geïnstalleerd. Dit gebeurt in
en het verloop van de verkiezingen moeten de raadzaal van het gemeentehuis. Publiek
op wettige wijze plaatsvinden. De com- kan de installatie via video live volgen in de
missie van onderzoek geloofsbrieven hal van het gemeentehuis. Na afloop is er
geeft de raad een advies daarbij.
gelegenheid om de nieuwe raadsleden te
6. Besluit over toelating leden gemeente- feliciteren.
raad
De huidige gemeenteraad besluit over de
toelating van de nieuwe raadsleden.

Burgemeester sluit bedrijfspand aan de Molenvliet
Burgemeester Hein van der Loo heeft een bedrijfspand in Zwijndrecht per direct gesloten.
In de loods aan de Molenvliet is donderdag
17 maart 2022 een omvangrijke hennepkwekerij opgerold.

de voorschriften op het gebied van milieu en
brandveiligheid. De bedrijven worden aangeschreven op het in orde maken van de tekortkomingen, bij 1 bedrijf wordt direct gehandhaafd met een dwangsom vanwege de ernst
van de situatie. Op één van de locaties werd
De vondst van de grote hennepkwekerij werd de kwekerij met de grootschalige productie
gedaan tijdens een gezamenlijke veiligheids- van hennep aangetroffen.
controle van politie en inspecteurs van de gemeente, het Regionaal Operationeel Bestuur- Openbare orde herstellen
lijk Team en de Omgevingsdienst Zuid-Holland De burgemeester wil met het sluiten van het
Zuid (OZHZ). Zij controleerden de locatie op pand de openbare orde herstellen, herhaling
illegale activiteiten en andere aspecten zoals voorkomen en een signaal afgeven dat tegen
de naleving van milieuvoorschriften en be- ondermijning stevig wordt opgetreden. Burgestemmingsplan vereisten.
meester Van der Loo: “Dit resultaat laat zien
dat we de controles niet voor niks doen. De
Tijdens deze controle zijn drie bedrijven be- boodschap is duidelijk: in Zwijndrecht is geen
zocht. OZHZ heeft overtredingen geconsta- plek voor criminele praktijken.”
teerd met betrekking tot het niet naleven van

Wegafsluitingen
Aanmoediging
Met zichtbare sluitingen van illegale bedrijvigheid doet de gemeente een aanmoediging
aan alle bedrijven. Minder (drugs)criminaliteit
begint volgens de gemeente Zwijndrecht met
opletten en signaleren. Burgemeester Van
der Loo: “Samen aan de bak. Met inwoners
en ondernemers. Zo houden we Zwijndrecht
schoon, heel en veilig.”
Melden
Inwoners en ondernemers die vreemde zaken
zien, kunnen contact opnemen met de politie.
Dat kan via telefoonnummer 0900-8844 of
anoniem via Meld Misdaad Anoniem door te
bellen naar 0800-7000 en via
www.meldmisdaadanoniem.nl.

- Heer Oudelands Ambacht - tot
medio december 2022 – diverse
werkzaamheden
- Maasplein - 14 februari tot en met
1 april 2022 – van de nrs. 4 tot en
met 56 is het afgesloten voor al
het verkeer
- Dorpsstraat - 4 en 5 april – gehele
straat afgesloten

Bekendmakingen
VERGUNNINGEN ALGEMENE PLAAT- Vergunning gebruik openbare
SELIJKE VERORDENING EN BIJZON- ruimte voor de tijdelijke opslag op
DERE WETTEN
terrein van de gemeente bij het Pietermankerkje te Zwijndrecht. Een
Door of namens burgemeester en en ander voor de uitvoering van het
wethouders of de burgemeester project gemaal Pietermankerkje.
zijn, in de periode van 14 maart Het terrein zal worden gebruikt van2022 tot en met 20 maart 2022, de af 07 maart tot en met ongeveer 08
volgende beschikkingen afgegeven: mei 2022.
Melding klein evenement voor de
viering van Koningsdag op de Kiboehoeve op 27 april 2022 van 10.30
tot 15.30 uur aan de Parklaan 7 in
Zwijndrecht.

Ontheffing Sluitingstijd voor de
nacht van 26 op 27 maart 2022
en voor de nacht van 9 op 10 april
2022, van 02.00 uur tot 03.00 uur.
De reden voor de aanvraag van de
ontheffingen is het houden van een
Event voor jongeren, met top 40 mu-

ziek (26/27 maart) en een Q-Music • Assumburg 4 (2022-050): het
plaatsen van een dakkapel aan
foute party (9/10 april) .
de voorzijde van de woning 15-32022
Nadere informatie kunt u krijgen bij
de afdeling Gemeentewinkel, via te- • Lindeweg 20 HJD (2022-051): het
uitbreiden van de woning 15-3lefoonnummer: 14 078.
2022
• Uranusstraat 2E (2022-052): het
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
plaatsen van een dakkapel aan
de voorzijde van de woning 16-3Ingediende aanvragen (geen be2022
sluit)
In de periode van 10 maart tot en • Sweelinckplantsoen tussen 11 en
12 (2022-053): het plaatsen van
met 17 maart 2022 zijn de volgende
een speeltoestel (kabelbaan) in
aanvragen om een omgevingsverhet gemeentelijk plantsoen 17-3gunning ingediend (adres, activiteit,
2022
datum ontvangst):

Besluit verleende omgevingsvergunning
In de periode van 10 maart tot en
met 17 maart 2022 zijn de volgende
aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit,
datum besluit):
• Melkwegsingel 11 (2021-258):
het bouwen van een opslagruimte
14-3-2022
• Gounodstraat 2 (2021-279): het
plaatsen van een dakkapel aan
de voorzijde van de woning 14-32022

woensdag 23 maart 2022

Vervolg bekendmakingen
• Burgemeester de Bruïnelaan 6870 (2021-286): het verbouwen
van de bedrijfsruimte naar woonruimte 16-3-2022
• Slauerhoffstraat 13 (2021-314):
het plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde van de woning
15-3-2022
Besluit verlenging beslistermijn
aanvragen omgevingsvergunning
In de periode van 10 maart tot en
met 17 maart 2022 is de beslistermijn verlengd met 6 weken voor de
volgende aanvragen om omgevingsvergunningen:
• W. Snelliusweg 35 (2021-295):
het legaliseren van gevelkozijnen
en 2 verdiepingsvloeren 16-32022
Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u
een bezwaarschrift indienen bij het
college van burgemeester en wethouders. De manier waarop u dit
kunt doen staat verderop in deze
publicatie.
Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de
afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling,
via telefoonnummer 14 078 of per email: gemeente@zwijndrecht.nl

grondgebonden woningen en een
horecagelegenheid. Het betreffende plangebied is gelegen ten zuidoosten van de Ringdijk en wordt
begrensd door de Ringdijk, Schokkershaven, De Werf en de rivier de
Oude Maas.
De 90 appartementen, 29 grondgebonden woningen en een horecagelegenheid worden op duurzame wijze verwarmd middels een Warmte
Koude Opslag-systeem (hierna: het
systeem). Het systeem zal worden
gerealiseerd in opdracht van BAM
Wonen B.V. en de ontwikkelaar van
Euryza, AM B.V. (hierna: AM) en
komt uiteindelijk in eigendom van
de gezamenlijke eigenaars van bedoelde woningen die het systeem
voor eigen gebruik zullen gaan beheren en exploiteren Ten behoeve
van de van het systeem deel uitmakende bronputten (4) is gemeente
Zwijndrecht voornemens om, ten
laste van bij haar in eigendom zijnde
gronden, een opstalrecht te vestigen. Ten behoeve van het eveneens
van het systeem deel uitmakende
leidingen-tracé zullen aan AM vergunningen worden verleend door

De directeur vestigt er de aandacht
onder andere de gemeente Zwijn- Bekendmaking wet milieubeheer
op dat deze kennisgeving uitsluidrecht.
De directeur van de Omgevings- tend een informatief karakter heeft.
De ontwikkeling van de woningen en dienst Zuid-Holland Zuid maakt,
het vestigen van het opstalrecht zijn ingevolge de Wet milieubeheer,
met elkaar verbonden. Gelet op die hoofdstuk 10 afvalstoffen, artikel
samenhang en gelet op het feit dat 10.52, het volgende bekend.
AM eigenaar is van een substantieel
gedeelte van het plangebied is ge- In de afgelopen periode is een kenmeente Zwijndrecht van oordeel dat nisgeving van het daarbij aangegeAM als enige serieuze gegadigde in ven besluit ingediend op:
aanmerking komt voor bedoeld op- 10 maart 2022 door M. Heezen
stalrecht. Gemeente Zwijndrecht is ingevolge artikel 4.1 van het “Bedaarom voornemens ter zake een sluit mobiel bouw- en sloopafval”
voor het plaatsen van een mobiele
overeenkomst te sluiten met AM.
Alle stukken van de bekendmakingen
puinbreker aan de Lindtsedijk 14 te
en kennisgevingen liggen ter inzage
Zwijndrecht.
Bedenkingen
in het gemeentehuis. Zie het colofon
Eenieder die van mening is ook
voor adres en openingstijden.
een serieuze gegadigde te zijn De werkzaamheden vinden plaats in
om het systeem te realiseren, kan de periode van 1 maart 2022 tot en
zich binnen 20 kalenderdagen na met 31 mei 2021, gedurende max. 10
onderhavige publicatie bij de ge- werkdagen van 07.00 uur tot 19.00
meente Zwijndrecht melden via uur.
tt.maaskant@zwijndrecht.nl, onder
opgave van de redenen waarom Indien daaraan behoefte bestaat
diegene meent eveneens daarvoor kunnen telefonisch inlichtingen
in aanmerking te komen. De termijn worden ingewonnen bij de Omgevan 20 kalenderdagen geldt als een vingsdienst Zuid-Holland Zuid telefoonnummer 078 - 7708585.
vervaltermijn.

Stukken ter
inzage

Colofon

StadsNieuws is een uitgave van de
gemeente Zwijndrecht, Gemeentehuis, Raadhuisplein 3, Postbus 15,
3330 AA Zwijndrecht
Telefoon 14078
Fax (078) 770 80 80
Website www.zwijndrecht.nl
E-mail gemeente@zwijndrecht.nl
Whatsapp 06 40 651 689

BEKENDMAKINGEN
VOORNEMEN TOT HET VESTIGEN
VAN EEN OPSTALRECHT EURYZA TE
ZWIJNDRECHT

Openingstijden
Maandag 09.00 – 12.00 uur
(uitsluitend op afspraak)
Dinsdag 09.00 – 12.00 uur
Woensdag 13.00 – 20.00 uur
(uitsluitend op afspraak)
Donderdag 09.00 – 12.00 uur
Vrijdag 09.00 – 12.00 uur
(uitsluitend op afspraak)
Het gemeentehuis is telefonisch
bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur

Op dit moment is de ontwikkeling
van Euryza in volle gang en vordert de bouw van deelproject High
en L’eau (hierna: H en I) gestaag.
Deelproject H en I bestaat uit 52 appartementen maakt onderdeel uit
van een grotere ontwikkeling van
in totaal ca. 90 appartementen, 29

Bezwaar maken
Bij een aantal in Stadsnieuws genoemde besluiten is
aangegeven dat belanghebbenden daartegen bezwaar
kunnen maken bij het college van burgemeester en wethouders. U doet dat door een brief te sturen aan:
Het college van burgemeester
en wethouders van Zwijndrecht
t.a.v. Commissie bezwaarschriften
Postbus 15
3330 AA Zwijndrecht

Dit moet gebeuren binnen 6 weken na de dag van toezending aan de aanvrager (bij ieder besluit staat aangegeven op welke datum dit is gebeurd).

Voorlopige voorziening
Als u bezwaar hebt gemaakt kunt u, indien – gelet op de
betrokken belangen – onverwijlde spoed dat vereist, een
voorlopige voorziening (voorlopig oordeel van de rechter)
aanvragen. U doet dat door een brief te sturen aan:

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam
Bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam
Aan het aanvragen van een voorlopige voorziening zijn
wel kosten verbonden. Voor natuurlijke personen (individuen) is dat € 181,- en voor rechtspersonen (bijvoorbeeld
bedrijven) is dat € 360,-.

Digitaal
Steeds meer producten zijn ook
digitaal te krijgen op
www.zwijndrecht.nl
Langskomen op afspraak
Om onnodig wachten te voorkomen
kunt u het beste een afspraak maken
via www.zwijndrecht.nl of tel. 14 078.
Voor het afhalen van producten hoeft
u geen afspraak te maken.

